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ПЛАН  

роботи методичної Ради на 2018-2019 н.р. 

  

Дата 

проведення 
Питання, які виносяться на розгляд 

Готують матеріали 

та інформують 

При-

мітка 

 І засідання    

 

Серпень 
 

 

1. Основні напрямки роботи методичної ради 

коледжу та завдання на 2018 – 2019 навчальний 

рік. 

2. Розгляд і затвердження плану роботи 

методичної Ради на 2018-2019 н.р. 

3. Розгляд і затвердження плану проведення 

психолого-педагогічних  семінарів  на 2018-2019 

навчальний рік. 

4. Розгляд і затвердження плану роботи Школи 

молодого педагога на 2018-2019 н.р. 

 

Вільчик В.О., 

Замкова Г.П. 

 

 

Вільчик В.О. 

 

Замкова Г.П. 

 

Замкова Г.П. 

 

 ІІ засідання   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 

1. Про стан навчально-методичного забезпечення 

та підготовка до акредитації  спеціальностей. 

  

2. Розгляд методичних матеріалів і рекомендації 

для участі в конкурсі «Педагогічний Оскар-2018» 

Міністерства освіти і науки України. 

 

3. Про підготовку до проведення І етапу 

студентських олімпіад із базових предметів і 

участь в обласних олімпіадах.  

 

4. Розгляд та затвердження графіка проведення 

відкритих занять у 2018-2019н.р. 

Вільчик В.О., 

Замкова Г.П. 

 

Вільчик В.О., 

Замкова Г.П. 

 

 

Голови циклових 

комісій 

 

 

Замкова Г.П., 

голови циклових 

комісій 

 

 ІІІ засідання   

Жовтень 

1.Організація роботи відділень коледжу з 

підвищення рівня якісної успішності  здобувачів 

вищої освіти. 

2.Психологічний супровід студентів-

Вільчик В.О., 

зав.відділеннями 

 

Добровлянська Н.В. 

 



першокурсників. 

3. Організаційна та методична робота бібліотеки 

коледжу щодо удосконалення і розширення 

використання електронних засобів навчання. 

 

Належита Л.М. 

                     ІV засідання   

Листопад 

1.Організація профорієнтаційної роботи в 

навчальному закладі. 

2. Особливості підготовки до державної 

підсумкової атестації (ЗНО) студентів із 

загальноосвітніх дисциплін у 2018-2019 н.р.  
 

3. Самоосвіта викладача як передумова його 

фахового зростання. 

 

Вільчик В.О., 

Вергун Т.С. 

 

ВільчикВ.О., 

зав.відділеннями 

 

Замкова Г.П., 

голови циклових 

комісій 

 

                     V засідання   

Грудень 1. Самоаналіз за результатами І семестру 2017-

2018н.р. Результати фронтальної перевірки 

дисциплін фахової підготовки. 

2. Підсумки проведення перевірки журналів 

академічних груп, журналів консультацій. 

 

 

3. Про організацію роботи циклових комісій та 

індивідуальну роботу викладачів під час зимових 

канікул. 

Зав.відділеннями,го

лови циклових 

комісій 

Зав.відділеннями,го

лови циклових 

комісій 

 

Замкова Г.П., 

голови циклових 

комісій 

 

 VI засідання   

 

 

 

Січень 
 

1. Робота циклових комісій над реалізацією 

методичної проблеми  

 

2.Методичні рекомендації щодо підготовки 

написання курсових проектів і звітів-щоденників, 

дотримання стандартів та проходження 

переддипломної практики студентами. 

 

3. Наявність, якість, своєчасність створення 

електронних версій складових методичного 

забезпечення дисциплін 

 

Замкова Г.П., 

голови циклових 

комісій 

МельниченкоП.С., 

зав.відділеннями  

 

 

 

Замкова Г.П., 

зав.відділеннями 

 

 

 VІI  засідання    



Лютий 

1. Робота творчих пошукових груп. Участь 

студентів і викладачів у науково-практичних 

конференціях, семінарах.  

2.Якість організації та проведення лабораторних і 

практичних робіт.  

 3.Роль виховної роботи в коледжі та 

студентському гуртожитку у становленні 

молодого спеціаліста.                 

Замкова Г.П., 

голови циклових 

комісій, 

 

МельниченкоП.С., 

зав.відділеннями  
 

 

Вергун Т.С., 

Базюк Г.М., 

Лисак М.Р. 

 

 

 

 VІІ засідання   

Березень 

1. Системність і послідовність інтеграції 

навчальних програм. 

 

2. Звіт циклових комісій щодо реалізації планів 

роботи й роботи над методичною проблемою. 

 

3. Застосування комп’ютерних технологій у 

навчальному процесі. Користування 

електронною бібліотекою.  

 

Вільчик В.О., 

зав.відділеннями. 

 

Вільчик В.О., 

Замкова Г.П. 

 

Замкова Г.П., 

зав.відділеннями, 

голови циклових 

комісій 

 

 

                VІІI засідання   

Квітень 

1.Форми діагностики навчальних досягнень 

студентів.Критерії оцінювання. Вимоги до 

формування тестів, як форми контролю 

навчальних знань. 

2. Спорт. Формування здорового способу життя 

студентів.Робота секцій і гуртків. 

3. Методика роботи викладачів щодо організації 

самостійної роботи студентів 

Зав.відділеннями 

 

 

 

МаньківБ.В., 

Нитчин М.Т. 

ЗамковаГ.П.,  

голови циклових 

комісій 

 

                    IX засідання   

Травень 

1. Формування світоглядної позиції студентів. 

 

 

2. Формування системи компетенцій молодшого 

спеціаліста та сучасні вимоги ринку праці. 

 

3. Про організацію та проведення олімпіад з 

навчальних дисциплін протягом навчального 

року і результати в обласних турах. 

 

Викладачі 

суспільних 

дисциплін 

Зав.відділеннями 

 

 

Замкова Г.П. 

 

          X засідання    



Червень 

1.Підсумки роботи методичної ради за 2017-2018 
навчальний рік. 

2.Підведення підсумків рейтингового оцінювання 

викладачів за індивідуальними планами. 

Про планування методичної роботи на наступний 

навчальний рік. 

 

Вільчик В.О. 

 

Замкова Г.П. 

 

Вільчик В.О. 

 

 

 

 

Голова методичної ради      ___________    В.О. Вільчик 


